MUNICIPIUL DRĂGĂŞAN I
–CONSILIUL LOCALHOTĂRÂREA NR.75
Privitor la aprobarea ”Planului Strategic Instituțional”
Consiliul Local al municipiului Drăgăşani, întrunit în şedinta ordinară
din data de 16.09.2020, la care participă un număr de 17 consilieri, din totalul
de 19 consilieri în funcţie;
Văzând că, prin votul majorităţii dl. consilier, Spiridon Marian, a fost ales
preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere Referatul de aprobare prezentat de Primarul
Municipiului Drăgăşani, înregistrat sub nr. 23931/ 10.09.2020 şi raportul de
specialitate al Serviciului proiecte de dezvoltare locală, înregistrat sub nr.23932/
10.09.2020, prin care se propune aprobarea ”Planului Strategic Instituțional”, la
nivelul municipiului Drăgășani;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiei programe de
dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și
privat al localității, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț și
Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și linistii
publice, a drepturilor cetățenilor și avizul de legalitate dat proiectului de
hotărâre de secretarul municipiului, înregistrat sub nr. 23933/10.09.2020;
În baza prevederilor Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 –
2020, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și
transparente”, Operațiunea Introducerea de sisteme și standard comune în
administrația publica locala ce optimizeaza procesele orientate către beneficiari
în concordanță cu SCAP.
În temeiul art.129 alin.(2) lit.b) și lit.d) alin.(4) lit.d) şi art.139 alin.(1), coroborat
cu art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
un număr de 17 voturi “pentru”, adoptă următoarea :
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă ”Planul Strategic Instituțional”, la nivelul municipiului
Drăgășani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește d-l Nedelcu Cristian, Primarul Municipiului
Drăgășani, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele
UAT Municipiul Drăgășani.
Art. 3. Primarul Municipiului Drăgăsani, va asigura ducerea la îndeplinire
a prevederilor prezentei hotărâri, prin serviciile de specialitate, iar secretarul
general o va comunica Instituţiei Prefectului Județul Vâlcea, şi o va aduce la
cunoştinţă publică prin afişare.
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